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 اسنض تعضٜـ، ٚؾطٌ ، ٚ اذته١ُ َٔ ادتٗار ؟ 

 .تعضٜؿ٘:ادتٗار يػ١: ٖٛ بشٍ ادتٗز ٚايطاق١ ٚايٛعع .1

 ٚيف االصطالح: بشٍ ادتٗز ٚايٛعع يف قتاٍ األعزا٤ َٔ ايهؿاص َٚزاؾعتِٗ .

نُا يف سزٜح ايرتَشٟ ايصشٝح أٟ أعالٙ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص: ادتٗار سص٠ٚ عٓاّ اإلعالّ نُا مساٙ ايٓيب .ؾطً٘ ٚاذته١ُ 2َ٘ٓ

ٚمسٞ بشيو ألْ٘ ٜعًٛ ب٘ اإلعالّ ٜٚضتؿع ٜٚعٗض ٚقز ؾطٌ اهلل اجملاٖزٜٔ يف عبًٝ٘ بأَٛاهلِ ٚأْؿغِٗ ٚٚعزِٖ ادت١ٓ نُا عٝأتٞ 

 سارٜح يف ؾطٌ ادتٗار ٚاجملاٖزٜٔ نجري٠.يف آ١ٜ عٛص٠ ايٓغا٤ بعز قًٌٝ ، ٚاآلٜات ٚاأل

 : ؾكز ؽضع٘ اهلل عبشاْ٘ ألٖزاف عا١َٝ ٚغاٜات ْب١ًٝ َٔ سيو:اذته١ُ َٔ َؾضٚع١ٝ ادتٗار

ِِ ﴿ؽضع ادتٗار يتدًٝص ايٓاؼ َٔ عبار٠ األٚثإ ٚايطٛاغٝت ٚإخضادِٗ إىل عبار٠ اهلل ٚسزٙ ال ؽضٜو ي٘ ، قاٍ تعاىل:-1 ُٖ ًُٛ  ََٚقاِت

ِ٘  ََٕتُهٛ ال َست٢َّ ُ٘ ِيًَّ ُٔ ُنًُّ َٕ ايزِّٜ َُٜهٛ َٚ  ١َْٓ  ( 39:األْؿاٍ)﴾ِؾِت

َٕ ﴿ٖٛ إطاي١ ايعًِ ٚإعار٠ اذتكٛم إىل أًٖٗا قاٍ تعاىل: -2 َٔ ُأِس َٕ ِيَِّشٜ ًُٛ ِِ َُٜكاَت ُٗ َّْ ُُٛا ِبَأ َّ ُظًِ َ٘ َِٚإ ِِ َع٢ًَ ايًَّ ِٖ  ( .39:اذتر)﴾ َيَكِزْٜض َِْصِض

ِِ﴿صغِ أْٛؾِٗ ٚاالْتكاّ َِٓٗ قاٍ تعاىل:نُا ؽضع ادتٗار إلسالٍ ايهؿض ٚ -3 ُٖ ًُٛ ُِ َقاِت ُٗ ِِ اهلُل َُٜعشِِّب ِِٜزُٜه ِِ ِبَأ ِٖ ُِٜدِظ َٚ ِِ ُِٓصُضُن َٜ َٚ 

ِِ ِٗ ِٝ ًَ ـِ َع َِٜؾ ٍّ ُصُزَٚص َٚ ِٛ َِِٓنَي َق  ( .14:ايتٛب١) ﴾ َُِؤ

 

 ؟اسنض سهِ ادتٗار 

.سهِ ادتٗار ٚريًٝ٘: ادتٗار ٖٚٛ مبعٓاٙ ارتاص ٖٚٛ دٗار ايهؿاص ؾضض نؿا١ٜ ،إسا قاّ ب٘ َٔ ٜهؿٞ عكط عٔ ايباقني ٚصاص 1

ِٟٛ َيا ﴿يف سكِٗ ع١ٓ ، ؾٝ٘ أسهاّ ؾضض عني ٚؾضض نؿا١ٜ ٚع١ٓ ، يكٛي٘ تعاىل  َٕ َِٜغَت َٔ اِيَكاِعُزٚ َِِٓنَي َِ ُُِؤ ُِٝض اِي  ايطََّضِص ُأِٚيٞ َغ

َُُذ َِٖٚاِي ِِ َع٢ًَا ِٗ ُِْؿِغ ََٚأ  ِِ ِٗ َٛاِي َِ َٔ ِبَأ ِِٖزٜ َُُذا ُ٘ اِي ٌَ ايًَّ ِِ َؾطَّ ِٗ ُِْؿِغ ََٚأ  ِِ ِٗ َٛاِي َِ ِ٘ ِبَأ ٌِ ايًَّ َٕ ِؾٞ َعِبٝ ُ٘  ُزٚ ََٚعَز ايًَّ َُٚنِّا  َٔ َرَصَد١ّ  اِيَكاِعِزٜ

ُّ َٔ َأِدّضا َعِعٝ َٔ َع٢ًَ اِيَكاِعِزٜ ِِٖزٜ َُُذا ُ٘ اِي ٌَ ايًَّ ََٚؾطَّ  ٢َٓ ( ، ريت اآل١ٜ ع٢ً إٔ ادتٗار ؾضض نؿا١ٜ ال ؾضض عني 95)ايٓغا٤﴾ا اِيُشِغ

ألٕ اهلل ؾاضٌ بني اجملاٖزٜٔ ٚايكاعزٜٔ عٔ ادتٗار بػري عشص ٚنال ٚعز اذتغ٢ٓ ٖٚٛ ادت١ٓ ، ٚيٛ نإ ادتٗار ؾضض عني العتشل 

ََا ﴿ايكاعزٜٔ ايٛعٝز ال ايٛعز ، ٚقاٍ اهلل تعاىل: َٚ َٕ َٕ َنا ُٛٓ َِ ُُِؤ ِِٓؿ اِي َٝ ُٗٛا ِؾٞ ُضِي ََٝتَؿكَّ ِِ َطا٥َِؿ١ْ ِي ُٗ ِٓ َِ ِّ ِؾِضَق١ٍ  ِٔ ُن َِ ََْؿَض  ِٛال  ًَ ٚا َناؾ١َّّ َؾ

 ِٔ  عِٓٗ عكط قزص٠ ٚال ق٠ٛ يزِٜٗ ٜهٔ مل ؾإٕ أعزا٥ِٗ قتاٍ ع٢ً ٚقزصٙ ق٠ٛ يًُغًُني نإ إسا مبا َؾضط ٖشا( 122:ايتٛب١)﴾ايزِّٜ

 يكا٤ّ بأْؿغِٗ إىل ايتًٗه١ إ ٖشٙ اذتاي١ يف يعزِٖٚ قتاهلِ ٚأصبح ايٛادبات نغا٥ض

 

 َت٢ ٜتعني ادتٗار ؟ 

 -ٖٓاى ٜتعني ؾٝٗا ادتٗار ؾٝصري ؾضض عني ٖٚٞ:

 : إسا ٖادِ األعزا٤ بالر املغًُني ْٚظيٛا بٗا  أٚ ساصضٖٚا تعني قتاهلِ ٚرؾع ضضصِٖ ع٢ً مجٝع أؾضار املغًُني اذتاي١ األٚىل

ض ايكتاٍ ٚسيو إسا ايتك٢ ايظسؿإ ٚتكابٌ ايصؿإ تعني ادتٗار ٚسضّ ع٢ً َٔ : إسا سطض ايكتاٍ ، ٚاسز َكاتٌ سطاذتاي١ ايجا١ْٝ

َٗا َٜا ﴿سطض ايكتاٍ االْصضاف ٚايتٛيٞ َٔ أَاّ ايعزٚ  يكٛي٘ تعايٞ: َٔ َأُّٜ ُٓٛا ايَِّشٜ ََ ُِ ِإَسا آ َٔ َيِكُٝت َٛ َؾال] َطِسّؿا َنَؿُضٚا ايَِّشٜ ُِ األِرَباَص ُت ُٖ يُّٛ

 -ايتٛيٞ ّٜٛ ايظسـ َٔ ايهبا٥ض املٛبكات يف ايبداصٟ ٚيهٔ اعتج٢ٓ َٔ ايتٛيٞ سايتإ : ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ٚيعزٙ( 15:األْؿاٍ)﴾

 إسا نإ املتٛيٞ َتشضّؾا يكتاٍ أٟ: ٜشٖب يهٞ ٜأتٞ بك٠ٛ أنجض  األٚىل:

 : إٔ ٜهٕٛ َتشّٝظا إىل ؾ١٦ َٔ املغًُني تك١ٜٛ ْٚصض٠ هلا ايجا١ْٝ

َٗا َٜا ﴿ٗار يكٛي٘ تعاىل:: إسا عِٝٓٗ األَاّ ٚاعتٓؿضِٖ يًذاذتاي١ ايجايج١ َٔ َأُّٜ ُٓٛا ايَِّشٜ ََ ِِ ََا آ ٌَ ِإَسا َيُه ُِ ِقٝ ِِْؿُضٚا َيُه ٌِ ِؾٞ ا ِ٘ َعِبٝ  ايًَّ

ِِ ًُِت ِِ األِصِض ِإَي٢ اثَّاَق َٝا٠ِ َأَصِضُٝت َٝا ِباِيَش ِْ َٔ ايزُّ َُا اآلِخَض٠ِ َِ َٝا٠ِ َََتاُع َؾ ٌْ ا اِيَش َٝا ِؾٞ اآلِخَض٠ِ ِإال َقًِٝ ِْ ُّا يزُّ ِِ َعَشاّبا َأِيٝ َُٜعشِِّبُه ِِٓؿُضٚا  ِإال َت

٦ِّٝا  ُٙ َؽ َٚال َتُطضُّٚ  ِِ َِٝضُن َّا َغ ِٛ ٍِ َق َِٜغَتِبِز  ( 39-38: ايتٛب١)﴾َٚ
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 : إسا استٝر إيٝ٘ ،ؾاْ٘ ٜتعني عًٝ٘ ادتٗاراذتاي١ ايضابع١

 

 اسنض ؽضٚط ادتٗار ؟

ر عبع١ ؽضٚط ٖٚٞ اإلعالّ ٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚايشنٛص١ٜ  ٚاذتض١ٜ ٚاالعتطاع١ ايبز١ْٝ ٚاملاي١ٝ ٚايغال١َ َٔ ٜؾرتط يٛدٛب ادتٗا

 األَضاض ٚاألضضاص .

ؾال دنب ادتٗار ألْ٘ عبار٠ ٚايعبار٠ ال جتب عًٝ٘ ٚال تصح َٓ٘ ٚألْ٘ ال ٜتٛؾض ؾٝ٘ اإلخالص ٚاألَا١ْ ٚايطاع١ ،ؾال ٜؤسٕ ي٘ -

تؤَٔ باهلل ٚصعٛي٘ قاٍ: ال قاٍ: ؾاصدع » يًضدٌ املؾضى ايشٟ تبع٘ يف بزص: ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص يكٛي٘ بارتضٚز َع دٝؿ املغًُني

 « .ؾًٔ أعتعني مبؾضى 

ّٜٛ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصأْ٘ عضض ْؿغ٘ ع٢ً صعٍٛ اهلل  ٚنشيو ال دنب ع٢ً ايصيب غري ايبايؼ ألْ٘ غري َهًـ ٚذتزٜح ابٔ عُض -

 أسز ٖٚٛ ابٔ أصبع١ عؾض ع١ٓ ؾًِ دنظٙ يف املكات١ً  

ٚال دنب ع٢ً ايعبز ألْ٘ ممًٛى يغٝزٙ ٚال -جملٕٓٛ ال دنب عًٝ٘ ادتٗار ألْ٘ َضؾٛع عٓ٘ ايكًِ ٚيٝػ َٔ أٌٖ ايتهًٝـ ٚنشيو ا-

ٜا صعٍٛ اهلل ٌٖ ع٢ً ايٓغا٤ دٗار ؾكاٍ: دٗار ال قتاٍ ؾٝ٘ اذتر ٚايعُض٠ ، ٚيف » قايت: صضٞ اهلل عٓٗاع٢ً املضأ٠ ذتزٜح عا٥ؾ١ 

 : يهٔ أؾطٌ ادتٗار سر َربٚص.قاٍ جناهد يؿغ: ْض٣ ادتٗار أؾطٌ األعُاٍ أؾال

ٚغري املغتطٝع ٖٚٛ ايشٟ ال ٜغتطٝع محٌ ايغالح يطعـ أٚ نرب ٚنشيو ايؿكري ايشٟ ال دنز َا ٜٓؿل ؾاضال عٔ ْؿك١ عٝاي٘ ال -

َُِضَض٢ َع٢ًَ َٚال ﴿دنب عًِٝٗ ادتٗار يكٛي٘ تعاىل: َٔ َع٢ًَ َٚال اِي َٕ ال ايَِّشٜ َٕ ََا َِٜذُزٚ ِِٓؿُكٛ  أٚ ضضص ب٘ َٔ ٚنشيو( 91:ايتٛب١) ﴾ َسَضْز ُٜ

  ايٛدٛب ٜٓؿٞ ايعذظ ألٕ ادتٗار عًٝ٘ دنب ال األعشاص َٔ سيو غري أٚ َضض

 

 َا ٢ٖ َغكطات ادتٗار؟

 :ٖٓاى أعشاص تغكط عٔ صاسبٗا ادتٗار إسا نإ ؾضض عني أٚ ؾضض نؿا١ٜ ٖٚٛ

ٚعٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜغتٝكغ ٚعٔ ايصيب صؾع ايكًِ عٔ ثالث١ عٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل :» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ادتٕٓٛ ٚايصبا: يكٛي٘-1-2 

 « .ست٢ ذنتًِ 

 األْٛث١ ، ؾال دنب ادتٗار ع٢ً األْج٢ .-3

يًعبز املًُٛى ايصاحل أدضإ ٚايشٟ ْؿغٞ بٝزٙ يٛال ادتٗار يف :» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ايضم ملا ص٣ٚ أبٛ ٖضٜض٠ قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل -4

 « .عبٌٝ اهلل ٚاذتر ٚبض أَٞ ألسببت إٔ أَٛت ٚأْا ممًٛى 

 ايبزْٞ ٚايعذظ املايٞ ٚاملضض: ٚعزّ ايغال١َ ٚعزّ عال١َ بعض األعطا٤ نايع٢ُ ٚايعضز ايؾزٜز .ايطعـ -5-6

دا٤ صدٌ إىل » قاٍ: عزّ إسٕ األبٜٛٔ أٚ اسزُٖا: إسا نإ ادتٗار تطّٛعا ، أَا إسا نإ ؾضض عني ؾال ٜغتأسْٛا ذتزٜح ابٔ عُض-7

، ؾرب ايٛايزٜٔ ؾضض « ى قاٍ: ْعِ ، قاٍ: ؾؿُٝٗا ؾذاٖز ؾاعتأسْ٘ يف ادتٗار ؾكاٍ ي٘: أسٞ ٚايزا ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصصعٍٛ اهلل 

 عني ٚادتٗار ؾضض نؿا١ٜ يف ٖشٙ اذتاي١ ؾٝكزّ ؾضض ايعني ؾإسا تعني ادتٗار ؾًٝػ هلُا َٓع٘ ٚال إسٕ هلُا 
:» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ايزٜٔ ٖٚشا َٔ َٛاْع ادتٗار ، ٚايشٟ ال دنز ي٘ ٚؾا٤ إسا مل ٜأسٕ صاسب٘: ٚنإ ادتٗار تطّٛعا يكٛي٘ -8

 « يف عبٌٝ اهلل ٜهؿض نٌ ؽ٤ٞ إال ايزٜٔ ؾإسا تعني ادتٗار ؾال إسٕ يػضمي٘ ايكتٌ 

ايعامل ايشٟ ال ٜٛدز غريٙ يف ايبًز: ألْ٘ يٛ قتٌ الؾتكض ايٓاؼ إيٝ٘ إس ال ميهٔ ألسز إٔ ذنٌ حمً٘ ؾإٕ نإ ال ٜٛدز َٔ ٖٛ  -9

 .أؾك٘ َٓ٘ ٜغكط عٓ٘ ادتٗار ذتاد١ املغًُني إيٝ٘ 

 

 َع سنض ايزيٌٝ ع٢ً سيو؟ اسنض سهِ أعض٣ ايهؿاص

سٖب أنجض أٌٖ ايعًِ ٖٚٛ ايصشٝح إٔ أعض٣ ايهؿاص َٔ ايضداٍ أَضِٖ إىل اإلَاّ ؾٝدري ؾِٝٗ مبا ؾٝ٘ َصًش١ اإلعالّ ٚاملغًُني  

بني ايكتٌ ٚاالعرتقام ٚاملٔ بػري عٛض ٚايؿزا٤ إَا مباٍ أٚ مبٓؿع١ أٚ أعري َغًِ ،أَا ايٓغا٤ ٚايصبٝإ ؾإِْٗ ٜغرتقٕٛ مبذضر ايغيب 

٢ً اهلل عًٝ٘ صِٗ اإلَاّ ٜٚصريٕٚ نذ١ًُ املاٍ ٜٚطُٕٛ إىل ايػ١ُٝٓ ٚال رنري ؾِٝٗ اإلَاّ ٚال دنٛط قتًِٗ يٓٗٝ٘ ؾٗؤال٤ ال رنري ؾٝ

 عٔ سيو . ٚعًِ

ًُٛا ﴿: قٛي٘ تعاىل:ايزيٌٝ ع٢ً ايكتٌ - ُُِؾِضِننَي اِقُت ُِٝح اِي ِِ َس ُٖ ُُٛ َٕ ََا ﴿( ٚقٛي٘ تعاىل:5:ايتٛب١)﴾ ََٚدِزُت ٍّ َنا َِٓب ِٕ ِي َٕ َأ ُ٘ َُٜهٛ  َأِعَض٣ َي

َٔ َست٢َّ إٔ قتٌ املؾضنني ّٜٛ بزص نإ أٚىل َٔ أعضِٖ ٚؾزا٤ِٖ   اهلل ؾأخرب ايهؿاص قتاٍ يف ٜبايؼ أٟ( 67:األْؿاٍ)﴾ األِصِض ِؾٞ ُِٜجِد

رخٌ عاّ ايؿتح ٚع٢ً صأع٘ املػؿض ؾًُا ْظع٘ دا٤ صدٌ ؾكاٍ: إٕ ابٔ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإٔ صعٍٛ اهلل » ٚذتزٜح أْػ بٔ َايو:

 صداال َٔ بين قضٜع١ . ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚقتٌ ايٓيب « اقتًٛٙ  خطٌ َتعًل بأعتاص ايهعب١ ؾكاٍ:
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ؾشهِ إٔ تكتٌ املكات١ً  ملا ْظيٛا ع٢ً سهِ ععز بٔ َعاس  صضٞ اهلل عٓ٘: سزٜح أبٞ ععٝز ارتزصٟ ايزيٌٝ ع٢ً االعرتقام-

 ٚتغب٢ ايشص١ٜ ٚقاٍ إٔ ٖشا سهِ اهلل ؾِٝٗ .

ُِ َؾِإسا ﴿: قاٍ تعاىل:ٚايزيٌٝ ع٢ً املٔ ٚايؿزا٤- َٔ َيِكُٝت ِِ ِإَسا َست٢َّ ايضَِّقاِب َؾَطِضَب َنَؿُضٚا ايَِّشٜ ُٖ ُُٛ ُِٓت ََٛثاَم َؾُؾزُّٚا َأِثَد َّا اِي ِّا َؾِإ  َبِعُز ََ

َّا ٙ ؾًظّ إٔ ٜهٕٛ ختٝريٙ يػري تصضؾ٘ ألْ٘ ارتصاٍ ٖشٙ يف يًُغًُني األصًح ٜؿعٌ إٔ يإلَاّ ٜٚٓبػٞ ،(4:حمُز)﴾ ِؾَزا٤ّ َِٚإ

 يًُصًش١ 

 

 بني ايػامنني ؟ اسنض نٝؿ١ٝ تكغِٝ ايػ١ُٝٓ

ايػ١ُٝٓ: ٖٞ اعِ ملا ٜؤخش َٔ أَٛاٍ ايهؿض٠ بكتاٍ ع٢ً ٚد٘ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إعال٤ ن١ًُ اهلل تعاىل ، ٚتغ٢ُ أّٜطا األْؿاٍ ألْٗا طٜار٠ 

َّ  َؾُهًُٛا ﴿يف أَٛاٍ املغًُني ،األصٌ يف َؾضٚعٝتٗا: قٛي٘ تعاىل: َ٘ ِإ َٚاتَُّكٛا ايًَّ ِِ َسالال َطِّّٝبا  ُُِت َّا َغِٓ َِ ِْ َ٘ َغُؿْٛص َصِسٝ ايًَّ

ٚأسًت يٞ ايػٓا٥ِ ٚمل حتٌ ألسز :» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص قاٍ( ايغابك١ األَِ رٕٚ حمُز أل١َ ايػٓا٥ِ اهلل أسٌ ٚقز) ،( 69:األْؿاٍ)﴾

 « قبًٞ 

 ٚتؾٌُ ايػٓا٥ِ األَٛاٍ املٓكٛي١ ٚاألعض٣ ٚاألصض ،سٖب مجٗٛص ايعًُا٤ إٔ ايػ١ُٝٓ تكغِ ع٢ً مخغ١ أعِٗ :.

 َاّ ٖٚٛ ُخُػ ايػ١ُٝٓ رنضد٘ اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ ،: ٖٛ عِٗ اإلايغِٗ األٍٚ

ٖشا ارتُػ ٜكغِ بني مخػ ٖشا ارتُػ ٜكغِ مخغ١ أقغاّ نٌ مخػ ارتُػ ٜهٕٛ أصبع١ يف املا١٥ ٖٚٞ مخػ ايعؾضٜٔ ، 

 أقغاّ :

ٚايشٟ ْؿغٞ :» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص: ٜٚهٕٛ ٖشا ارتُػ ؾ٦ّٝا ٜزخٌ يف بٝت املاٍ ٜٚٓؿل يف َصاحل املغًُني يكٛي٘  هلل ٚايضعٍٛ-1

 دتُٝع املغًُني  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص، ؾذعً٘ « بٝزٙ َا يٞ مما أؾا٤ اهلل إال ارتُػ ٚارتُػ َضرٚر عًٝهِ 

 ٖٚٛ بٓٛ ٖاؽِ ٚبٓٛ املطًب ٜٚكغِ ٖشا ارتُػ بِٝٓٗ سغب اذتاد١  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصِٖٚ قضاب١ ايضعٍٛ  سٟٚ ايكضب٢: -2

 ٚايؿكريٖٚٛ َٔ َات أبٛٙ قبٌ إٔ ٜبًؼ سنّضا نإ أّ أْج٢ ٜٚعِ سيو ايػين َِٓٗ  ٖٚٛ ايٝتا٢َ -3

 : ٜٚزخٌ ؾِٝٗ ايؿكضا٤ أّٜطا  املغانني -4

ٖٚٛ املغاؾض ايشٟ اْكطع ب٘ ايغبٌٝ ؾٝعط٢ َا ٜبًػ٘ إىل َكصزٙ( ، اْكطعت ب٘ ايغبٌٝ ، ؾبشيو ٜهٕٛ أصبع١ يف  ابٔ ايغبٌٝ : -5

ُُٛا ﴿املا١٥ ، ارتُغ١ يف املا١٥ األٚا٥ٌ اييت ٖٞ هلل ٚيًضعٍٛ يف قٛي٘: ًَ َُا َٚاِع َّ ُُِت َأ ِٔ َِِغِٓ َِ ٤ٍِٞ َّ َؽ ِ٘ َؾَأ ُ٘ ِيًَّ َُُغ ٍِ ُخ  اِيُكِضَب٢ َِٚيِشٟ َِٚيًضَُّعٛ

٢ََ ََٝتا ََُغاِننِي َٚاِي ِٔ َٚاِي ٌِ َٚاِب بك٢ َٔ ٚت املا١٥ يف أصبع١ قغِ نٌ أمخاؼ مخغ١ تكغِ املا١٥ يف ايعؾضٜٔ( 41:األْؿاٍ) ﴾ ايغَِّبٝ

 ٕٛ يهٌ َٔ ؽٗز ايٛاقع١ َٔ ايضداٍ ايبايػني األسضاص ايعكال٤ ايػ١ُٝٓ مثاْني يف املا١٥ ٖٚٞ باقٞ ايغٗاّ األصبع١ ؾته

 نٝؿ١ٝ ايتكغِٝ:

ُّا ٚاسّزا ٜٚعط٢ ايؿاصؼ _ٖٚٛ ايشٟ ٜكاتٌ ع٢ً صدً٘_) إٔ ٜعطٞ ايضادٌ  أٟ  ايشٟ ٜكاتٌ ع٢ً ؾضع٘ ثالث١ أعِٗ ،( قاٍ اهلل  _عٗ

ّْا ﴿:تعاىل ِٚ ُصِنَبا ِِ َؾِضَداال َأ ِٕ ِخِؿُت ) ، األؾضاؼ ع٢ً أٟ: صنباّْا أٚ ، أصدًهِ ع٢ً صادًٕٛ ٚأْتِ صًٛا أٟ: صداال ،( 239:ايبكض٠)﴾َؾِإ

 ،( يؿضع٘ ٚعُٗإ ي٘ عِٗ أعِٗ ثالث١ ايؿاصؼ ٜعط٢

ُّا ٚاسّزا ٚيًؿاصؼ ثالث١ أعِٗ» دعٌ سيو يف خٝرب ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚألٕ ايٓيب  ٚسيو ألٕ غٓا٤ ايؿاصؼ ْٚؿع٘ «  دعٌ يًضادٌ عٗ

صضٞ صبٝإ إسا سطض ايٛاقع١ ؾايصشٝح أْ٘ ٜضضذ ي٘ ٚال ٜكغِ هلِ ، يكٍٛ ابٔ عباؼ أنجض َٔ غٓا٤ ايضادٌ،أَا ايٓغا٤ ٚايعبٝز ٚاي

ملٔ عأي٘:" )إْو نتبت تغأيين عٔ املضأ٠ ٚايعبز ذنطضإ املػِٓ ٌٖ ٜكغِ هلِ ؽ٤ٞ ؟ ٚإُْٗا يٝػ هلُا ؽ٤ٞ إال إٔ ذنشٜا(  اهلل عٓ٘

 ؾأَا املًُٛى ؾهإ ذنش٣.

بني ايػامنني ٚٚقؿٗا ملصاحل املغًُني ٜٚطضب عًٝٗا خضاّدا َغتُّضا ٜؤخش ممٔ ٖٞ ٚإسا ناْت ايػ١ُٝٓ أصّضا خري اإلَاّ بني قغُتٗا 

ّٝا ؾٝؤخش َٓ٘ سيو نٌ عاّ ٖٚشا ايتدٝري ٜهٕٛ ختٝري َصًش١ ُّا أّ سَ  بٝزٙ عٛا٤ نإ َغً

 

 اسنض تعضٜـ َٚصضف ايؿ٤ٞ َع سنض ايزيٌٝ ؟

ناألَٛاٍ اييت  _ؾتشت صًّشا ؾأخشْا بعض األَٛاٍ  َٔ غري قتاٍٚايؿ٤ٞ: ٖٛ َا أخش َٔ أَٛاٍ أٌٖ اذتضب حبل َٔ غري قتاٍ ، بًز 

 ٜٗضب ايهؿاص ٜٚرتنْٛٗا ؾظّعا عٓز عًُِٗ بكزّٚ املغًُني 

َصضف ايؿ٤ٖٞٛ يف َصاحل املغًُني حبغب َا ٜضاٙ اإلَاّ نضطم ايكطا٠ ٚاملؤسْني ٚاأل١ُ٥ ٚايؿكٗا٤ ٚاملعًُني ٚغري سيو َٔ َصاحل 

مما مل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص قاٍ:" ناْت أَٛاٍ بٓٛ ايٓطري مما أؾا٤ اهلل ع٢ً صعٍٛ اهلل صضٞ اهلل عٓ٘املغًُني ، ملا ثبت عٔ عُض

ٜٛدـ املغًُني عًٝ٘ "ؾهاْت يضعٍٛ اهلل خاص١ ٚنإ ٜٓؿل ع٢ً أًٖ٘ ْؿك١ ع١ٓ ثِ دنعٌ َا بكٞ َٔ ايكضاع ٚايغالح عز٠ يف 

ُ٘ َأَؾا٤َ ََا ﴿ٍ تعاىل:، ٚهلشا سنض اهلل تعاىل نٌ ؾ٦ات املغًُني يف َعضض بٝإ َصاصف ايؿ٤ٞ( ؾكا تعاىلعبٌٝ اهلل  ِ٘ َع٢ًَ ايًَّ  َصُعِٛي
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ِٔ َِ ٌِ ِٖ ِ٘ اِيُكَض٣ َأ ٍِ َؾًًَِّ ٢ََ اِيُكِضَب٢ َِٚيِشٟ َِٚيًضَُّعٛ ََٝتا ََُغاِننِي َٚاِي ِٔ َٚاِي ٌِ َٚاِب ِٞ ايغَِّبٝ َٕ َيا َن ِِ َب ُرَٚي١ّ َُٜهٛ ُِٓه َِ َٝا٤ِ  َٔ اِيَأِغِٓ ( 7:اذتؾض) ﴾ِٝ

  املغًُني َصاحل يف ايباقٞ ٜٚصضف بادتٗار ايكضاب١ ٜٚعطٞ تكزٜض غري َٔ اإلَاّ َٓ٘ ؾٝأخش

 

 اسنض تعضٜـ اهلز١ْ  َٚؾضٚعٝتٗا َع سنض ايزيٌٝ ؟

.اهلز١ْ يػ١: ايغهٕٛ ، ٚؽضّعا: عكز اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ ألٌٖ اذتضب ع٢ً تضى ايكتاٍ َز٠ َع١ًَٛ بكزص اذتاد١ ٚإٕ طايت ٚتغ٢ُ 1

 َٗار١ْ َٚٛارع١ َٚعاٖز٠ 

: دنٛط إلَاّ املغًُني عكز اهلز١ْ َع ايهؿاص ع٢ً تضى ايكتاٍ َز٠ َع١ًَٛ بكز اذتاد١ ، إسا نإ يف ٚريٌٝ سيو.َؾضٚعٝتٗا 2

 ﴿عكزٖا َصًش١ يًُغًُني نطعؿِٗ أٚ عز اعتعزارِٖ أٚ غري سيو َٔ املصاحل نطُع يف إعالّ ايهؿاص ٚحنٛٙ، قاٍ اهلل تعاىل:

ِٕ َُٓشٛا َِٚإ ِِ َد ًِ َِٓح ِيًغَّ َٗا َؾاِد اهلز١ْ َع٘ ايهؿاص يف صًح اذتزٜب١ٝ عؾض عٓني  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ايٓيب عكز ٚقز( 61:األْؿاٍ)﴾َي

 .ٚصاحل ايٝٗٛر يف املز١ٜٓ 

 

 اسنض َا االَٛص املرتتب١ ع٢ً يظّٚ اهلز١ْ ؟

اهلز١ْ اييت عكزٖا اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ الطَ٘ ال دنٛط ْكطٗا ٚال إبطاهلا َا اعتكاَٛا يٓا ٚمل رنْٛٛا ٚمل خنؾ٢ َِٓٗ  تهٕٛ:يظّٚ اهلز١ْ-

َُا ﴿خٝا١ْ قاٍ تعاىل: َُٛا َؾ ِِ اِعَتَكا ُُٛا َيُه ِِ َؾاِعَتِكٝ ُٗ ُِٚؾٛا ِباِيُعُكِٛر  َٜا ﴿ٚقاٍ تعاىل: ،( 7:ايتٛب١)﴾ َي ُٓٛا َأ ََ َٔ آ َٗا ايَِّشٜ  .(1:املا٥ز٠)﴾َأُّٜ
 ؾإٕ ْكطٛا ايعٗز بكتاٍ أٚ َعاٖض٠ عزْٚا عًٝٓا  أٚ قتٌ َغًِ أٚ أخش َاٍ -

ِٕ ﴿،اْتكض ايعٗز ايشٟ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ٚداط قتاهلِ يكٛي٘ تعاىل: ِِ ََْهُجٛا َِٚإ ُٗ َْ َُا ِٜ ِٔ َأ ِِ َبِعِز َِ ِٖ ِِٗز ُٓٛا َع ١ََّ  ََٚطَع ًُٛا َأ٥ِ ِِ َؾَكاِت ِؾٞ ِرُِٜٓه

ُٗ َّْ َٕ اِيُهِؿِض ِإ ُٛٗ َِٓت َٜ  ِِ ُٗ ِِ َيَعَّ ُٗ َٕ َي َُا ِٜ  ( .12:ايتٛب١) ﴾ِِ ال َأ

َّا ﴿ٚإٕ خٝـ َِٓٗ ْكض ايعٗز بأَاص٠ تزٍ ع٢ً سيو داط إٔ ْٓبش إيِٝٗ عٗزِٖ ٚال ًٜظّ ايبكا٤ ع٢ً عٗزِٖ، قاٍ تعاىل: - َّ َِٚإ  َتَداَؾ

ِٔ َِ ٍّ ِٛ َٛا٤ٍ ِخ َق ِِ َع٢ًَ َع ِٗ ِٝ ِِْبِش ِإَي ١َّْ َؾا  تباغتِٗ ال ايعًِ يف عٛا٤ ِٖٚ أْت تهٕٛ ست٢ عٗزِٖ بٓكض أعًُِٗ أٟ( 58:األْؿاٍ)﴾َٝا

 . ايعٗز بٓكض إعالَِٗ قبٌ قتاهلِ دنٛط ٚال تعًُِٗ إٔ البز إمنا باذتضب

 

 ؟عكز ايش١َاسنض َؾضٚع١ٝ 

إقضاص بعض ايهؿاص ع٢ً نؿضِٖ بؾضط بشٍ ادتظ١ٜ  تعضٜـ ايش١َ يػ١: )ٖٞ ايعٗز ٚاألَإ ٚايطُإ ( ٚعكز ايش١َ اصطالّسا: ) ٖٛ

ًُٛا ﴿ٚايتظاّ أسهاّ امل١ً اييت سهُت بٗا ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ عًِٝٗ ( ، قاٍ اهلل تعاىل يف َؾضٚعٝت٘: َٔ َقاِت َٕ ال ايَِّشٜ ُٛٓ َِ ِ٘ ُِٜؤ  َٚال ِبايًَّ

َِٚب  ُ٘ ََٚصُعُٛي  ُ٘ َّ ايًَّ ََا َسضَّ  َٕ َُٛ َُٜشضِّ َٚال  ِّ اآلِخِض  ِٛ َٝ ِِ اِي ُٖ َٚ ٍَٜز   ِٔ ١ََٜ َع ُِٜعُطٛا اِيِذِظ َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب َست٢َّ  َٔ ايَِّشٜ َِ َٔ اِيَشلِّ  َٕ ِرٜ ُٛٓ َِٜزٜ ال 

َٕ  ( 29:ايتٛب١)﴾َصاِغُضٚ
ثِ ارعِٗ إىل اإلعالّ ؾإٕ أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ ٚنـ عِٓٗ ؾإٕ ِٖ أبٛا ؾغًِٗ » يف سزٜح بضٜز٠: ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص ٚقٛي٘

 إٕ أعًُٛا ؾال بأؼ ؾإٕ ِٖ أبٛا ؾغًِٗ ادتظ١ٜ .« ادتظ١ٜ 

 

 ؟ٔ تؤخش َٓ٘ ادتظ١ٜمم

 ميًو ؾهإ مبٓظي١ ايؿكري ٚال تؤخش ادتظ١ٜ َٔ ايضداٍ املهًؿني األسضاص األغٓٝا٤ ،ايكارصٜٔ ع٢ً األرا٤،ؾال تؤخش َٔ ايعبز ألْ٘ ال

تؤخش َٔ املضأ٠ ٚايصيب ٚاجملٕٓٛ ألِْٗ يٝغٛا َٔ أٌٖ ايكتاٍ ، ٚال تؤخش َٔ املضٜض املظَٔ ٚايؾٝذ ايهبري ألٕ رَا٤ِٖ 

 . حمك١ْٛ،ؾأؽبٗٛا ايٓغا٤

 

 ؟َٛدب عكز ايش١َ:ض اسن

ي١ سضٜتِٗ ٚعزّ إٜشا٤ِٖ َٚعاقب١ َٔ ٜٛدب ٖشا ايعكز َع ايهؿاص سض١َ قتاهلِ ٚاذتؿاظ ع٢ً أَٛاهلِ ٚصٝا١ْ أعضاضِٗ  ٚنؿا

إسا يكٝت عزٚى َٔ املؾضنني ؾارعِٖٛ إىل ثالخ خصاٍ أٚ خالٍ ؾأٜتٗٔ َا :» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقصزِٖ بأس٣ ٚقاٍ ايٓيب 

 « .أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ ٚنـ عِٓٗ  

 

 اسنض تعضٜـ عكز االَإ َٚؾضٚعٝت٘ ٚاالري١ ع٢ً سيو ؟

 عباص٠ تأَني ايهاؾض ع٢ً َاي٘ ٚرَ٘ َز٠ حمزٚر٠ ..عكز األَإ يػ١: ٖٛ ضز ارتٛف ، ٚاصطالّسا: ٖٛ 1
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ِٕ ﴿األصٌ يف َؾضٚع١ٝ عكز األَإ قٛي٘ تعاىل: .َؾضٚعٝت٘:2 َٔ َأَسْز َِٚإ ُُِؾِضِننَي َِ ُٙ اِعَتَذاَصَى اِي ََُع َست٢َّ َؾَأِدِض َّ َِٜغ ِ٘ َنًَا َّ ايًَّ  ُث

ُ٘ ُ٘ َأِبًِِػ َٓ ََ  (.6:ايتٛب١)﴾ ََِأ

 

 ٚؽضٚط٘،ٚسهِ االَإ َٚا ًٜظّ ب٘ ؟اسنض ممٔ ٜصح عكز االَإ 

 ٜصح عكز األَإ َٔ نٌ أسز َٔ املغًُني بؾضط إٔ ٜهٕٛ: .1

 عاقال بايّػا : ؾال ٜصح َٔ اجملٕٓٛ ٚايطؿٌ.-

قز أدضْا :» ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصخمتاصا :ؾال ٜصح اإلنضاٙ ع٢ً األَإ ؾال ٜصح يًغهضإ ٚال املػ٢ُ عًٝ٘ ٜٚصح َٔ املضأ٠ يكٛي٘  -

 « .س١َ املغًُني ٚاسز٠ ٜغع٢ بٗا أرْاِٖ » َٔ ايعبز يكٛي٘: ٜٚصح« َٔ أدضت ٜا أّ ٖا٧ْ 

َّا َٔ اإلَاّ دتُٝع املؾضنني أٚ َٔ األَري دتُٝع أٌٖ بًزٙ ٚخاصا َٔ أسار ايضع١ٝ املغًُني يٛاسز َٔ األعزا٤  ٜٚهٕٛ األَإ عا

 ٛاؾكت٘.ٚاألَإ ايعاّ َٔ تصضؾات إَاّ املغًُني ألٕ ٚالٜت٘ عا١َ ٚيٝػ ألسز إٔ ٜؿع سيو إال مب

 ٜٚكع األَإ بهٌ َا ٜزٍ عًٝ٘ َٔ قٍٛ َجٌ: أْت آَٔ أٚ أدضتو أٚال بأؼ عًٝو أٚ إؽاص٠ َؿ١ُٗ أٚ ختِ تأؽري٠  .

 ٖٛ ايشٟ ٜطًب األَإ يٝغُع نالّ اهلل ٜٚعضف ؽضا٥ع اإلعالّ ؾتًظّ إدابت٘ يآل١ٜ ايغابك١ ثِ ٜضر إىل َأَٓ٘ ٚاملغتأَٔ:

ٛؾا٤ بعكز األَإ ؾٝشضّ قتٌ املغتأَٔ اٚ أعضٙ أٚ اعرتقاق٘ ٚنشيو االيتظاّ بغا٥ض األَٛص املتؿل ًٜظّ اي سهِ األَإ َٚا ًٜظّ ب٘:

 عًٝٗا يف عكز األَإ ٚدنٛط ْبش األَإ إىل األعزا٤ إٕ خٝـ ؽضِٖ ٚخٝاْتِٗ 

 

 ٚاذتُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاذتات

 ؼ ٚ ز ادتٗارأْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 املٝغض جملُٛع١ َٔ ايعًُا٤ايؿك٘ َٔ نتاب 

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ حتت إؽضاف ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اذتٜٛين


